
                        วาระที ่2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    

ครั้งที ่ 11(5/2554)        
วันพุธที ่ 6  กรกฎาคม  2554    เวลา  13.30 น.                    

ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            
       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
     อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
    ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ   
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
     นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน ์(แทน) 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช  กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ 
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15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
      อาจารย์มงคล  มาลยารม 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
      ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
19.  ผู้อํานวยการคณะเทคนคิการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์     
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.อลสิรา  ชมชื่น  (แทน) 
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      นางสมใจ  ทองเนื้องาม  (แทน) 
22.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
       อาจารย์สุดฤดี  บํารุง  
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา 
24.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ปิยะนชุ  ปรีชานนท์ 
25.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม  (แทน) 
26.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
27.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
28.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
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7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร               กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
    วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี    กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบริการและการทอ่งเที่ยว      
      วิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
14.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1.  ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
3.  นางเสาวนีย์  ศิริบํารุงสุข    ผู้ช้ีแจงเรื่อง  การบอกรับฐานข้อมูลสํานักทรพัยากรการเรียนรู้ 
       คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร 
      

เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
              ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 

วาระที ่2  รับทราบการรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ครั้งที ่ 
             10(4/2554) วนัที ่4 พฤษภาคม 2554 

   ที่ประชุมรับทราบการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 การใช้ช่ือปริญญาซ้ํากันระหว่างวิทยาเขต          
         ที่ประชุมรับทราบ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 331(4/2554) เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีมติอนุมัติให้ใช้ช่ือปริญญาซ้ํากันระหว่างวิทยาเขตได้ ทั้งในกรณีหลักสูตรใหมแ่ละหลักสูตร
ปรับปรุง  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
 

    3.2  ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
และคณะการแพทย์แผนไทย  
                 ประธานให้ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะปี 2553 และขอให้
ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบฯ และเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
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   3.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)    
                   ที่ประชุมรับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ-
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรหา้ปี)   โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)  เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2554  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มิถนุายน 2554  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมลูดังกล่าวได้จาก 
www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม    
 

   3.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ดี”    
                    ที่ประชุมรับทราบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมิน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี” ในระหว่างวันที่  13-14  กรกฎาคม 2554  ณ ห้องสุริยาศศิน ช้ัน 8  โรงแรมลี การ์เดนส์ 
พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้และฝกึปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

   3.5  ขอความร่วมมือปรับปรุงแผนการปรับปรุงหลักสูตร  
                   ที่ประชุมรับทราบ     การขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขต ปรับปรุงแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้จัดทํา
แผนไว้เดิม   โดยปรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เร็วขึ้น    และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการอนุมัติ
หลักสูตร ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554   ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงสามารถเลือกสาขา- 
วิชาได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และขอความร่วมมือคณะ/
วิทยาเขตปรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งไปยังงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ด้วย   
 

วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1  การบอกรับฐานข้อมูลสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                  
                    ที่ประชุมรับทราบ ข้อมูลตามที่สํานักทรพัยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้แจ้งการ
บอกรับฐานข้อมูลสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  โดยเป็นฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ให้บริการ 
แก่อาจารย์นักศึกษาและนักวิจัย ทั้งสิ้นจํานวน 35 ฐานข้อมูล  ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา จํานวน 10 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน 20 ฐานข้อมูล 
และฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 5 ฐานข้อมลู ทั้งนี ้ เป็นการบอกรบัเป็นสมาชิกโดยสํานกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัย 77 แห่ง ทั่วประเทศ จํานวน 13 ฐานข้อมลู บอกรับเป็นสมาชิกโดยสํานัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ   เพื่อใชง้านในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ทุกวิทยาเขต  จํานวน 14 ฐานข้อมูล  และ 
บอกรับเป็น สมาชิกโดยฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต จํานวน 
8 ฐานข้อมลู  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
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     4.2  คําจํากัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านหลักสูตร 
                      ฝ่ายวิชาการได้จัดทําคําจัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านหลักสูตร   เสนอที่ประชุมคณะ- 
กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ต่อไป   ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                    มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมมคีวามเห็นให้ปรับและเพิ่มคําจาํกัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้าน 
หลักสูตรดังนี้ 
           1. หลกัสูตรนานาชาติ  ให้เพิ่มเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติตามท่ี สกอ. กําหนดไว้ด้วย 
   2. รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน ยังไม่มีคําภาษาอังกฤษ  จึงมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลป- 
ศาสตร์ พิจารณากําหนด    
           3.  ใหเ้รียงลําดับหัวข้ออาจารย์ใหม่ โดยเรียงลําดับดังนี้   อาจารย์ประจํา  อาจารประจําหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์พิเศษ 
           4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพิ่มข้อความ“มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของจํานวนกรรมการ”  ต่อท้ายข้อความเดิม  
  5. สหกิจศึกษา เพิ่มข้อความให้พ่ีเลี้ยงที่สถานประกอบการร่วมประเมินการทํางานของนักศึกษาด้วย 
  6. เพิ่มคําจํากัดความของคําว่า “สาขา”  และ “สาขาวิชา” 
  

     4.3  แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ  
     มหาวิทยาลัยแจ้งขอความร่วมมือจากทุกคณะ/วิทยาเขตจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคณะ ประจําปีการศึกษา 2554-2556 ซึ่งคณะ/วิทยาเขตแจ้งแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งภาษาอังกฤษ มายังมหาวิทยาลัยแล้วจํานวน  22 คณะ   โดยแผนกลยุทธ์ที่คณะแจ้งมาส่วนมากจะนํา
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ระดับคณะ และมีบางคณะที่ได้เพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ฯ ของ
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณา ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังนี้ 
     1.  พิจารณาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละคณะส่งมายัง
มหาวทิยาลัย โดยพิจารณากลยุทธ์ที่ดําเนินการขับเคลื่อนในภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย คณะหรือคณะทํางาน 
      2.  อาจดําเนินการขับเคลื่อน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป และคณะรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ มายังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2  เดือน โดยเริ่ม
รายงานรอบแรกในเดือนสิงหาคม  2554 
 

                    มตทิี่ประชมุ  เห็นชอบการดําเนินการตามแนวทางข้างต้น และให้คณะรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนกลยทุธ์ไปยังมหาวิทยาลัย สําหรับกลยุทธ์ที่ดําเนินการโดยส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการต่อไป  และขอ
ความร่วมมือคณะที่ยังไม่แจ้งแผนกลยทุธ์ ขอให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยด้วย 
 

4.4 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี    
                     มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษและสภาวิชาการมีแนวทางในการ
พิจารณาหลักสูตร  โดยกําหนดให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 10  ของจํานวน 
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รายวิชาทั้งหมด โดยไม่นับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ    สําหรับหลักสูตรที่ได้ทําความตกลงกับสภาวิชาการว่าจะจัดการ 
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ  20  ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด   สามารถนับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ
ได้    ทั้งนี้    โดยหลักการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษควรจัดเต็มทั้งรายวิชา      แต่ในเบื้องต้นสามารถ
ดําเนินการด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นตามศักยภาพท่ีมีและพัฒนาต่อเนื่อง      จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มทั้งรายวิชา 
มหาวิทยาลัยได้ขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากทุกคณะ/วิทยาเขต เพื่อติดตามการดําเนินการตาม
แนวทางข้างต้น         ซึ่งคณะ/วิทยาเขตได้ส่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมายังมหาวิทยาลัยแล้ว  
จํานวน  26  คณะ  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เพื่อทราบและ
พิจารณาดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป        ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

  
                    มตทิีป่ระชมุ   เห็นชอบ และให้นําข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี 
แจ้งที่ประชุมคณบดีร่วมกับการรายงานผลการดําเนินการรายงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ภาษาอังกฤษ   
 
     4.5  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
   มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการจัดทําข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ทดสอบนักศึกษาตามนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมีจํานวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ Listening 20  คะแนน Vocabulary 15 คะแนน Structure and Usage 35 คะแนน Reading 30 
คะแนน  รวม 100 คะแนน โดยดําเนินการจัดสอบครั้งแรกสําหรับนักศึกษา ช้ันปีที่ 3 รหัส 51 ระหว่างวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2554  มีนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาเขต จํานวน 7,244 คน เข้ารับการทดสอบ 6,742 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.07  โดยมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ จํานวน  502 คน   คิดเป็นร้อยละ  6.93    และคณะ- 
กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9 (3/2554) ขอให้จัดสอบสําหรับนักศึกษาที่
ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบแรกด้วย  และในคราวประชุมครั้งที่ 10(4/2554) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติ
ให้มหาวิทยาลัยมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการทดสอบอยู่ในกลุ่ม 10% แรกและผู้ที่ได้ลําดับที่ 1  ของแต่ละวิทยาเขต
และแจ้งไปยังคณะ/วิทยาเขต เพื่อดําเนินการ recognize ส่วนการมอบประกาศนียบัตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ
ศิลปศาสตร์กําหนด   ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินการตามมติข้างต้น โดยได้เสนอเกณฑ์การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษผ่านที่คะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป  รวมท้ังได้จัดทําคะแนนผลการทดสอบของนักศึกษาแต่ละคณะ ซึ่งมี
ข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่สอบได้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด และข้อมูลภาพรวมนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ได้
ระดับคะแนนมากกว่า 50 ร้อยละ 20.32 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องนี้ดังนี้ 

1. พิจารณาเกีย่วกับการมอบเกยีรติบัตร ซึ่งจากข้อมลูจะมีผู้ได้รับจํานวน 1,370 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.32 
2. ใหค้ณะที่มีนกัศึกษาที่ยังไมไ่ด้รับการทดสอบ ดําเนินการจัดทดสอบให้แก่นักศึกษาต่อไป 
3. พิจารณากําหนดจํานวนชั่วโมงและโปรแกรมที่นักศึกษาตอ้งศึกษาด้วยตนเอง กรณีสอบไม่ 

ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. คํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร) ประจาํปี พ.ศ. 2554 ตัวบ่งชี้ 4.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบ 

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ระดับ 1  นักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 40 
- ระดับ 2  นักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 50 

 
 






